
za 17/11/2007



Blues In Schoten
afbeelding van Marcel
By Marcel - Posted on December 22nd, 2007
Tagged: Festival

Wanneer? za 17/11/2007

Waar ? CC De Kaekelaar, Schoten - BE Toon mij een kaart

De organisatie van Blues In Schoten was in feeststemming, want ze mochten er 5 kaarsjes uitblazen. Wat gaat de tijd toch snel! Hoe-
wel, wat mezelf betrof, was dit het eerste jaar dat ik mezelf kon vrijmaken om eens naar De Kaekelaar af te zakken. Gelukkig maar, 
zou ik zo zeggen want we hebben er een heel leuke avond beleefd. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten en had een 
klasse programma samengesteld. Niet alleen de namen waren bijzonder maar vooral, er was volledig Belgisch geboekt, wat onder-
tussen bijna uniek is in ons Belgenlandje.

Vanaf het begin wisten de liefhebbers de zaal te vinden en toen The Mondaylovers deze lustrumeditie in gang mochten steken, was 
het Cultureel Centrum al zeer goed gevuld. Ideaal dus, want normaal gezien speelt de opener dikwijls voor drie man en de welbe-
kende paardenkop. Niets van deze keer en de ambiance zat er al van in het begin goed in. The Mondaylovers zijn zich momenteel 
een serieuze weg aan het timmeren in het Belgisch bluesmilieu en niet zonder reden. Deze band bestaat uit muzikanten van een 
zekere klasse die hun sporen in de blues al hebben verdiend. In het oog springt de frontvrouw Heidi Kennis, niet enkel door haar 
uiterlijke schoonheid, maar vooral haar stevige stem trekt ze onmiddellijk de aandacht. De solo’s en présence van gitarist Hugo 
van Rooy en van klasbak Marc Sepanski op bluesharp verstevigen het geheel. En vergeten wij niet de minzame Mark De Wit (ritme 
gitaar) en de sobere maar degelijke ritmesectie in persoon van Mark Lambert op drums en Dirk Bogaert op bas. In Schoten werd 
de band versterkt door Ilias Scotch op de keyboards, wat het geheel een extra toets meegaf. Al bij al kregen we een zeer goede set 
voorgeschoteld die het publiek wel kon smaken en met hoogtepunten als ‘You Got To Learn’ , ‘If Love Was A Train’, het prachtige 
‘Room With A View’, ‘Love Me Like A Man’ en het stevige ‘Dirty Job’ om het geheel af te ronden. Een minpuntje is misschien dat er te 
weinig interactie was tussen de bandleden. Ik heb ze al anders meegemaakt of hadden de zenuwen ermee te maken? Who knows? 
Uiteindelijk zijn ze toch met brio geslaagd.

Daarna was er net tijd genoeg om buiten een pafke en een klapke te doen, en het was weer tijd voor een portie “genuine feel good 
music” van de hand van Blues Lee. Deze toppers hoeven eigenlijk geen verdere introductie meer en kunnen zonder meer geklas-
seerd worden bij de grote kleppers uit de Benelux. De band heeft al verschillende watertjes doorzwommen, festivals afgeschuimd 
en een goed aantal cd’s op het visitekaartje staan. Blues Lee is een op en top live band waarin weinig plaats is voor covers maar des 
te meer voor eigen nummers. De band brengt een stevige mix van swing, jump, r&b, rock-’n-roll, boogie en soul, kortom voor elk 
wat wils. Zoals altijd wordt er vanaf het begin vol gas gegeven met Karel Phlix (gitaar) en Bies Biesmans (vocals, sax en harp) in een 
hoofdrol. Een instrumentaal van de hand van Mr Helix, het fijne ‘Lazy Ways’ en een nummer van de hand van Kim Wilson (de enige 
cover van de set trouwens) mochten het publiek in stemming brengen. Geen stars zonder ondersteuning zeg ik altijd maar en dat 
is bij Blues Lee zeker het geval. Het goed geoliede geheel kan niet in stand worden gehouden zonder het betere gitaarwerk van Jan 
Corthouts, de stevige baslijnen van Bert Stevens en het geroffel van “brandnew Daddy” Yves Bosmans, die zich in een loos moment 
durft te ontpoppen tot een “Human Beatbox” van grote kwaliteit. Moeilijk om de benen stil te houden bij nummers als “I Got To Go’ 
of het speedy countrynummer ‘Blame It On The Sun’ . Verder kregen we nog het jazzy ‘Carrabean Duck’ voorgeschoteld en het schit-
terende ‘Seven Days’ afkomstig uit de laatste cd ‘Home’, een cd trouwens die staat als een huis en zeker een plaats verdient in ieders 
cd-rekje. U hoort mij al komen, een ongelooflijk sterk optreden die de reputatie van de band alle eer aan deed.

Tijd om even de innerlijke mens te voorzien van spijs en drank en we konden ons gaan opmaken voor de derde band van de avond. 
Hiervoor hadden de mannen van Schoten , Vlaanderens bluestrots, The Electric Kings, weten te strikken. Een prestatie als je het 
mij vraagt. The Electric Kings zijn eigenlijk een klasse apart. Dat zie je, dat hoor je. Elke lid apart heeft op zichzelf meer bereikt op 
muzikaal gebied dan menige andere bands tesamen. Dat is voor velen duidelijk want in de zaal bevonden zich tal van supporters 
die deze jongens kwamen aanmoedigen. Geen tijd om ons te vervelen, want Tee, Big Dave, Luke Alexander, RC Stock en de Wuff, 
hebben België ooit op de wereldkaart van de blues gezet. De laatste keer dat ik de mannen aan het werk zag was het eerder een 
routinematig gebeuren. Het optreden kabbelde lustig verder en ik had meer de neiging om op mijn horloge te kijken om te zien 
of dit nog lang zou duren. Niets daarvan deze keer, geen automatische piloot toestanden maar het zuivere werk, een stevig potje 
Chicago blues, zoals we die graag hebben. Tee was zijn muzikale zelf en ondanks wat stemproblemen was Big Dave in zeer goede 
doen. We hebben meer dan een uur kunnen genieten van een band die ons heeft laten zien en vooral horen dat wij in België niet 
chauvinistisch genoeg zijn. Ze kunnen menig Amerikaans bands een stevig poepje laten ruiken en moeten voor niemand onder-
doen, wel integendeel. Belgian blues is alive and still kicking.

Ondertussen was het al ver na enen en moesten we ons nog opmaken voor de komst van Party Animal bij uitstek: Paul Ambach, 
beter gekend als Boogie Boy. Gitarist van dienst bij de band was niemand minder dan ons aller Little Chris, man van alle markten 
thuis, wat ons de bemerking ontlokte dat burgervader Patrick Janssens naast een stadsdichter ook wel eens een stadsgitarist zou 
kunnen benoemen. Ik denk dat Chris hiervoor wel eens de geschikte man zou kunnen zijn. Na een stevig instrumentaal van de 
band mocht zoon Nathan het ondertussen stevig uitgedund publiek komen opwarmen. Hij werd als een gevolgd door een tv-
ploeg van JIM TV die ondertussen het doen en laten van vader en zoon Ambach op de voet volgt. Zeg maar de muzikale versie van 
de Pfaffs. Dit eigenlijk terzijde. Na een drietal nummers kwam Boogie Boy zelf de bühne op en rolden de klanken van ‘Let The Good 
Times Roll’ door de luidsprekers, de aanzet tot een stevige party daar in Schoten , die waarschijnlijk nog tot een stuk in de nacht 
heeft geduurd.

En die nacht was ijskoud op dat moment en het werd stilaan tijd om huiswaarts te keren. Moe maar voldaan kon ik de terugweg 
aanvatten . Ik heb voorwaar een heel leuke avond beleefd, mercie mannen en tot volgend jaar.
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